
1401اردیبهشت 

9ضخامت 6ضخامت 9ضخامت 6ضخامت 3ضخامت 

قیمتقیمتقیمتقیمتقیمت

1527,00046,00055,0001585,000105,000

2030,00052,00070,00020115,000140,000

3043,00075,00090,00030135,000165,000

4057,000100,000125,00040165,000205,000

5070,000120,000150,0005020,000255,000

6085,000147,000175,00060235,000290,000

7099,000168,000200,00070270,000340,000

80114,000187,000225,00080295,000375,000

90126,000205,000255,00090325,000400,000

100130,000214,000280,000100390,000485,000

150194,000325,000400,000150600,000735,000

200236,000375,000480,000200760,000930,000

(ریال)قیمت واحد 

1,990,000

4,990,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2,300,000

3,100,000

1,600,000

2,250,000

3,100,000

3,000,000

3,200,000

5,800,000

.در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است* 

. ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوندK-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEXعایق های *

. ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند120 دارای K-FLEX عایق های* 

 متری 45حلقه 7cmعرض  (با الیاف نسوز)مسلح 130نوار درزگیر آلومینیومی

 متری45حلقه 10cmنوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض 

 متری 45حلقه 10cmعرض  (با الیاف نسوز)مسلح 230نوار درزگیر آلومینیومی

 متری 45حلقه 10cmعرض  (با الیاف نسوز)مسلح 130نوار درزگیر آلومینیومی

 متری 45حلقه 5cmعرض  (با الیاف نسوز)مسلح 230نوار درزگیر آلومینیومی

 متری 45حلقه 7cmعرض  (با الیاف نسوز)مسلح 230نوار درزگیر آلومینیومی

 متری 45حلقه 5cmعرض  (با الیاف نسوز)مسلح 130نوار درزگیر آلومینیومی

لیست قیمت نوارهای درزگیر 

(ریال) EPDMاز جنس  K-FLEX نوار درزگیرهای فومی (ریال) NBRاز جنس  K-FLEX  نوار درزگیرهای فومی


mmعرض 
mmعرض 

 متری45حلقه 

 متری 45حلقه 5cmنوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض 

7cmنوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض 

 متری45حلقه 5cmنوار درزگیر برزنتی به عرض 

.  متری می باشد10نوار درزگیرهای فومی بصورت حلقه های *

K-FLEXملزومات نصب عایق های 

واحد فروششرح کاال

 متری45حلقه 5cmنوار درزگیر آلومینیومی مشکی عرض 

چسب مخصوص عایق
 کیلویی1قوطی 

 کیلویی2/7قوطی 
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1401اردیبهشت 

(ریال)  قیمت (مترمربع) متراژ رول (میلیمتر) ضخامت (ریال)  قیمت (مترمربع) متراژ رول (میلیمتر) ضخامت 

360650,000---
6301,200,0006302,350,000
9201,350,0009202,990,000
13141,750,00013144,400,000
16122,200,00016125,200,000
19102,700,00019106,200,000
2584,200,0002587,700,000
3065,500,000---
3265,900,000---
4048,500,000---
5048,900,000---

420,000

550,000

550,000

900,000

650,000

900,000

1,400,000

2,600,000

251000*10003,390,000

301000*10003,990,000

201000*1000

لیست قیمت عایق های رول

. ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوندK-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEXعایق های *  

. ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند120دارای  K-FLEXعایق های * 

.در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است  *

EPDMازجنس  K-FLEX HTلیست قیمت عایق های رولی  NBRازجنس  K-FLEX STلیست قیمت عایق های رولی 

(مترمربع)متراژ رول (میلیمتر)ضخامت 

8

6

2,200,000

2,600,000

 شانه تخم مرغیK-FLEX STلیست قیمت عایق های رول 

(ریال)قیمت 

19

25

(روکش با الیاف نسوز) میکرون مسلح مشکی 130روکش آلومینیوم 

(روکش با الیاف نسوز) میکرون مسلح 230روکش آلومینیوم 

(ریال)به ازای هر مترمربع  K-FLEXهزینه اجرای روکش آلومینیوم و پشت چسب دار کردن عایق های رول 

پشت  چسب دار ساده

(چسب الیافدار)پشت  چسب دار مسلح 

 میکرون ساده130روکش آلومینیوم 

 میکرون ساده230روکش آلومینیوم 

(روکش با الیاف نسوز) میکرون مسلح 130روکش آلومینیوم 

K-FONIK Opencell Hلیست قیمت پانل عایق های صوتی 

101000*10001,600,000

151000*10001,990,000

(ریال)قیمت (میلیمتر)ابعاد (میلیمتر)ضخامت 
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قیمتمتراژ کارتنقیمتمتراژ کارتنقیمتمتراژ کارتنقیمتمتراژ کارتنقیمتمتراژ کارتن

-¼ 6352130,000150240,000120330,000100410,00064710,000

-⅜9266140,000130270,000110350,00098430,00058750,000

-½12234160,000110330,000100390,00088460,00054780,000

-⅝16192200,00092360,00088430,00078490,00052820,000

-¾18166230,00088400,00078490,00066580,00050890,000

--20140250,00084430,00074530,00064630,00042950,000

½⅞22136280,00084460,00074550,00064650,000421,030,000

--25120310,00078480,00060610,00048750,000401,100,000

¾⅛12898360,00072500,00060640,00048780,000401,240,000

--3280450,00060600,00050780,00036960,000241,420,000

1⅜13576480,00058650,00050850,000361,050,000241,590,000

--4060550,00048700,00040930,000321,150,000221,720,000

¼ 1⅝14260590,00048750,00040980,000321,200,000221,750,000

½1⅞14850700,00040890,000301,190,000241,500,000182,090,000

--5050750,00040940,000301,250,000241,550,000182,200,000

-⅛25446790,00036990,000281,300,000221,620,000122,700,000

2-6046820,000321,150,000241,440,000221,720,000122,800,000

--6344860,000301,200,000221,530,000201,860,000122,990,000

-⅝26740930,000261,290,000221,650,000181,990,000103,450,000

½2⅞27640990,000261,440,000221,770,000182,100,000103,750,000

--80361,050,000241,490,000181,990,000142,450,00084,220,000

3-89361,100,000241,550,000182,100,000142,700,00084,400,000

--100341,160,000221,650,000162,320,000122,990,00065,550,000

4-114321,290,000201,800,000142,550,000123,250,00065,700,000

25ضخامت 19ضخامت 16ضخامت 13ضخامت 9ضخامت شرح
چاکدار.در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است* 

290,000290,000290,000290,000290,000 مسلح130چاکدار 
340,000340,000340,000340,000340,000 مسلح مشکی130چاکدار . ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند120 دارای K-FLEXعایق های * 

500,000500,000500,000500,000500,000 مسلح230چاکدار 

. ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوندK-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEXعایق های *
رایگان

 میکرون230روکش آلومینیوم 

-250,000-

 میکرون مسلح230روکش آلومینیوم 

450,000

 میکرون مسلح130روکش آلومینیوم  میکرون130روکش آلومینیوم 

1401اردیبهشت  EPDM از جنس K-FLEX HTلیست قیمت عایق های لوله 

(ریال)هزینه اجرای عملیات روکش به ازای هر متر طول 

(ریال)قیمت هر متر طول بر اساس ضخامت عایق سایز عایق

سایز اسمی لوله 

اینچ-(فوالدی)

(ANSI B36.10 

B36.19)

سایز اسمی لوله 

اینچ-(مسی)

قطر داخلی عایق

میلیمتر

9mm 13 mm16 mm19 mm25 mm

TypeType
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قیمتمتراژ کارتنقیمتمتراژ کارتنقیمتمتراژ کارتنقیمتمترکارتنقیمتمتراژ کارتنقیمتمتراژ کارتن

-¼ 635290,000150170,000120240,000100320,00064480,000-0

-⅜9266100,000130190,000110260,00098340,00058540,000-0

-½12234110,000110200,000100280,00088360,00054590,000-0

-⅝16192125,00092220,00088300,00078390,00052650,000-0

-¾18166140,00088240,00078330,00066420,00050690,000-0

--20140160,00084250,00074350,00064450,00042750,000361,150,000

½⅞22136170,00084270,00074370,00064470,00042780,000321,200,000

--25120185,00078290,00060400,00048500,00040830,000321,300,000

¾⅛12898220,00072330,00060440,00048540,00040890,000241,400,000

--3280250,00060350,00050480,00036600,00024990,000221,600,000

1⅜13576270,00058380,00050520,00036660,000241,050,000221,750,000

--4060330,00048410,00040560,00032710,000221,100,000161,850,000

¼1⅝14260360,00048450,00040600,00032760,000221,200,000161,990,000

½1⅞14850420,00040530,00030700,00024870,000181,300,000142,220,000

--5050440,00040550,00030740,00024900,000181,400,000142,390,000

-⅛25446460,00036600,00028790,00022950,000121,800,000142,630,000

2-6046480,00032660,00024830,00022990,000121,900,000102,890,000

--6344500,00030700,00022880,000201,050,000102,000,000102,950,000

-⅝26740530,00026750,00022990,000181,130,000102,100,000103,190,000

½2⅞27640570,00026820,000221,050,000181,250,000102,200,00083,590,000

--8036600,00024850,000181,200,000141,500,00082,750,00083,720,000

3-8936650,00024940,000181,250,000141,550,00082,900,00083,900,000

--10034700,00022990,000161,350,000121,670,00063,230,00064,150,000

4-11432790,000201,100,000141,550,000121,850,00063,600,00064,400,000

5-14128900,000161,300,000101,800,000102,100,000----

6-16824990,000121,500,00081,990,00082,300,000----

25ضخامت 19ضخامت 16ضخامت 13ضخامت 9ضخامت 
.در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است* 

12,00015,00018,000--

290,000290,000290,000290,000290,000. ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند120 دارای K-FLEX عایق های* 

340,000340,000340,000340,000340,000

500,000500,000500,000500,000500,000

. ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوندK-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEXعایق های *
رایگان

1401اردیبهشت  NBR از جنس K-FLEX STلیست قیمت عایق های لوله 

19 mm

 میکرون130روکش آلومینیوم 

200,000

(ریال)قیمت هر متر طول بر اساس ضخامت عایق سایز عایق

25 mm32 mm
سایز اسمی لوله 

اینچ-(فوالدی)

(ANSI B36.10 

B36.19)

سایز اسمی لوله 

اینچ-(مسی)

قطر داخلی عایق

میلیمتر

9 mm

(ریال)هزینه اجرای عملیات روکش به ازای هر متر طول 

13 mm16 mm

 میکرون مسلح230روکش آلومینیوم  میکرون230روکش آلومینیوم  میکرون مسلح130روکش آلومینیوم 

250,000250,000450,000

شرح

چاکدار چسب دار

 مسلح130چاکدار 

 مسلح مشکی130چاکدار 

 مسلح230چاکدار 

چاکدار
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